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Noua lege a pensiilor este 
principalul factor al proiectatei 
creșteri rapide a deficitului 
general guvernamental, la 
6,1% din PIB în 2021, și al 
riscurilor ridicate la adresa 
sustenabilităţii bugetare, 
previzionează Comisia 
Europeană (CE) în raportul de 
ţară referitor la România. De 

asemenea, ratingurile României 
sunt la limita inferioară a 
categoriei „investment grade” 
(recomandat pentru investiţii), 
cu un rating „BBB minus” din 
partea celor trei mari agenţii de 
evaluare financiară, evaluările 
fiind mult mai sensibile la 
viitoarea direcţie a politicii 
fiscale, avertizează CE.

Ministerul Finanţelor Publice 
(MFP) a planificat, în luna 
martie 2020, împrumuturi de 
la băncile comerciale de 4,4 
miliarde de lei, din care 400 
milioane de lei printr-o emisiune 
de certificate de trezorerie cu 
discount, și 4 miliarde de lei prin 
șapte emisiuni de obligaţiuni de 
stat, la care se poate adăuga 

suma de 600 de milioane de lei 
prin sesiuni suplimentare de 
oferte necompetitive, aferente 
licitaţiilor de obligaţiuni. Suma 
este cu 15 milioane lei mai mică 
faţă de cea programată pentru 
luna februarie și va fi destinată 
refinanţării datoriei publice și 
finanţării deficitului bugetului 
de stat.

Execuţia bugetului general 
consolidat în luna ianuarie 
2020 s-a încheiat cu un deficit 
de 460 milioane lei (0,04% 
din PIB), conform datelor 
transmise de Ministerul 
Finanţelor Publice.

În ianuarie 2019, s-a 
înregistrat un excedent de 700 

milioane de lei, respectiv  
0,07% din PIB.

Potrivit sursei citate, 
veniturile bugetului general 
consolidat au însumat 27,55 
miliarde de lei în ianuarie 
2020, în creștere cu 6,8% faţă 
de nivelul înregistrat în luna 
similară a anului trecut.

Numărul autorizaţiilor de 
construire pentru clădiri 
rezidenţiale eliberate în luna 
ianuarie 2020 s-a ridicat la 
2.405, în creștere cu 18,6%, 
faţă de aceeași lună din 2019, 
potrivit datelor publicate de 
Institutul Naţional de Statistică. 
Din numărul total de autorizaţii, 
70,2% au fost eliberate pentru 

zona rurală.  În luna ianuarie 
au fost înregistrate creșteri 
în regiunile de dezvoltare: 
București-Ilfov (+130 
autorizaţii), Nord-Vest și Nord-
Est (+124 fiecare) și Sud-Vest 
Oltenia (+45), iar scăderi în 
Centru (-24 autorizaţii), Sud-
Est (-13), Sud-Muntenia (-8) și 
Vest (-1).

Numărul autorizațiilor  
de construire, în creștere

CE estimează un deficit  
bugetar de 6,1%, în 2021!

MFP se împrumută 5 miliarde  
de lei, în luna martie

Deficit bugetar de 0,04%,  
în luna ianuarie 2020

„Pe fondul creșterii bruște 
a cererii și a restrângerii sau 
chiar indisponibilităţii stocuri-
lor de pe piaţă pentru diverse 
produse de igienă și protecţie 
(măști, gel dezinfectant etc.) 
am început să primim tot felul 
de propuneri de la diverse fir-
me necunoscute care vor să ne 
vândă produse la preţuri nejus-
tificat de mari, chiar uriașe, în 
unele cazuri. Anunţăm public 
că Auchan Retail România res-

pinge ferm acţiunile de specu-
lă și refuză să discute cu spe-
culanţii. Suntem convinși că și 
ceilalţi mari retaileri din Româ-
nia au aceeași abordare și că 
responsabilitatea de care dăm 
dovadă cu toţii în fiecare zi, în 
meseria noastră de comerci-
anţi, va reprezenta un răspuns 
potrivit pentru descurajarea 
unor astfel de iniţiative”, a de-
clarat, pentru AGERPRES, Ionuţ 
Ardeleanu.

Clienții, rugați să 
cumpere responsabil

Pe de altă parte, retailerul 
a demarat o campanie de co-
municare în magazinele proprii 
prin care încurajează clienţii să 
cumpere responsabil, asigu-
rând totodată consumatorii că 
există stocuri suficiente. 

„Am demarat o campanie 
de comunicare în magazinele 
noastre prin care vrem să încu-
rajăm clienţii să cumpere res-
ponsabil: în principal, doar ce-
ea au nevoie pentru familiile 
lor și într-o manieră rezonabilă. 
Nu este cazul să facă cumpă-
rături sub imperiul panicii, noi 
avem stocuri mari, iar în ca-

zul în care acestea se epuizea-
ză temporar, din diferite moti-
ve, le vom reface cât mai rapid 
posibil. Derulăm de mulţi ani o 
activitate de comerţ de mare 
suprafaţă pentru un număr zil-
nic foarte mare de clienţi, ges-

tionăm în mod obișnuit fluxuri 
mari de mărfuri de la sute de 
producători parteneri și putem 
asigura continuitatea aprovizi-
onării populaţiei”, a precizat Io-
nuţ Ardeleanu.

Pagină realizată de ANDREI DUMITRU

Retailerul Auchan România respinge ferm acţiunile de speculă 
și refuză să discute cu diverse firme necunoscute care vor 
să vândă prin reţeaua de magazine produse de igienă și 
protecţie la preţuri nejustificat de mari, afirmă directorul 
general Auchan Retail Romania, Ionuţ Ardeleanu.

„Având în vedere succe-
sul Programelor Rabla și Ra-
bla Plus, Administraţia Fondu-
lui pentru Mediu depune toate 
eforturile pentru lansarea ce-
lor două linii de finanţare în lu-
na martie 2020, cunoscute fiind 
așteptările pe care acestea le 
creează”, precizează instituţia. 

Potrivit proiectului de Or-
din de ministru privind aproba-
rea Ghidului de finanţare a Pro-
gramului de stimulare a înnoirii 
parcului auto naţional, postat în 
consultare publică pe site-ul mi-
nisterului de resort, acesta are 
caracter multianual, se aplică la 
nivel naţional și se desfășoară 
în perioada 2020-2024. Finanţa-
rea programului se realizează din 
veniturile Fondului pentru Mediu, 
iar cuantumul primei de casare 
este de 6.500 lei, cu excepţia 
motocicletelor, pentru care pri-
ma de casare va fi de 3.500 lei.

Buget total – 545  
de milioane de lei
De asemenea, Ghidul de 

finanţare a Programului pri-
vind reducerea emisiilor de ga-
ze cu efect de seră în transpor-

turi, prin promovarea vehicule-
lor de transport rutier nepoluan-
te și eficiente din punct de vede-
re energetic 2020-2024, preve-
de că ecotichetul acordat va fi în 
cuantum de până la 45.000 de 
lei, dar nu mai mult de 50% din 
preţul de comercializare, pen-
tru achiziţionarea unui autovehi-
cul nou pur electric, cu excepţia 
motocicletelor. 

Totodată, se mai poate acor-
da un tichet de 20.000 lei, dar 
nu mai mult de 50% din preţul 
de comercializare, pentru cum-
părarea unui autovehicul nou 
electric hibrid (excepţie motoci-
cletele), care generează o can-
titate de emisii de CO² de maxi-
mum 50 g/km, în regim de func-
ţionare mixt.

Programele „Rabla Clasic” și 
„Rabla Plus” vor avea, în acest an, 
un buget total de 545 de milioane 
de lei, din care 140 de milioane de 
lei pentru achiziţia de mașini elec-
trice sau hibrid plug-in.

Au fost introduse 
bonusuri noi

„Pentru Rabla Clasic inves-
tim un buget mai mare decât 

anul trecut, 405 milioane de 
lei. Această sumă ne va per-
mite să creștem la 60.000 nu-
mărul mașinilor uzate pe care 
le vom scoate din trafic. (...) 
Am introdus un ecobonus nou 
în Rabla Clasic, valoarea lui fi-
ind de 1.000 de lei adăugaţi la 
prima de casare, ce se poa-
te cumula cu prima de casa-
re în cazul în care mașina no-
uă cumpărată este una cu sis-
tem GPL, mult mai puţin po-
luantă cu mediul înconjurător. 
Noutăţile nu se opresc aici. Am 
decis inclusiv creșterea ecobo-
nusului pentru mașinile hibride 
convenţionale, cele care nu se 
încarcă la priză, de la 1.700 de 
lei la 2.500 de lei”, a spus Ale-
xe. 

Acesta a adăugat că per-
soanele care vor achiziţiona un 
autovehicul electric prin Rabla 
Plus nu vor avea dreptul că în-
străineze bunul pe o perioadă 
de cel puţin an an.

Ediţia 2020 a Programu-
lui Rabla, cu cele două exten-
sii, va fi lansată în cursul lu-
nii martie la Craiova, la uzina 
Ford, a menţionat Costel Ale-
xe. De la înfiinţarea Programu-
lui „Rabla”, cel puţin 600.000 
de autovehicule au fost scoa-
se din uz și circa 550.000 de 
autovehicule noi au fost achi-
ziţionate.

Programul „Rabla” 2020 se 
lansează în cursul lunii martie
Sesiunea de validare a producătorilor/dealerilor în cadrul 
programelor Rabla și Rabla Plus va fi lansată în perioada 2 
- 6 martie, a anunţat, Administraţia Fondului pentru Mediu 
(AFM).

Retailerul Auchan nu discută cu speculanții de produse de igienă


